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  سروودی نیشتیمانی ... ج ره جید فه کانی خالید مه بزماره

و  ئه، ستکاری بوو رهه سونبولی به، ددار، ر دیب و پارزه ی ڕۆشنبیرو ئه که دهو سانکی دوورو درژ سرو
 و ره  سه کک له یه له، یی خۆی سته رگی جه پاش مه لهنفال و کیمیا بارانی  ر ئه ده کو زانیبتی قه روه هه
  رنامه رمی به هرگ سه، کو بیابان قی عروبی ووشک وه و ئه،   گرتووه ههی   که له بۆ گهدا  کانی ئاینده لیژه

دا بۆ  حه کو ته  وه بۆیه، وه یه و بۆنه وتن به رکه و دواتر نۆشکردنی پکی سه،  و پاکتاوکردنه  بۆ ئه سازیه
سان . ) مان وێ ئاکه ت نانه  قه زیندووه،  د زیندووه کور  کورد مردووه س نه که: (  ئه قه و ئه ئه

و شکست هنانی ، سای خایاند شتا ی هه  نزیکه خت که باتکی دژوارو سه هاتن و چوون و دوای خه
، حوکمی زاتی کارتۆنی ئاکامیدا  و له،  وه  کایه  هاته نویکیبارو دۆخ، عس ی به که وتووه  دواکه گوتاره

ت  سه ی ده که  هنانی س گۆشهو پک، خۆ ربه ک سه یه تاڕاده، کی دیفاکتۆی فدرایرم  هه  بهبوو
بنیات یین بۆ   بنچینه ی که زگایانه و ده و دام  لهندک ههو ، ری تی دادوه سه ت و ده مان و حکومه پارله
ی  ئیراده،   ب ڕانکاریانهو گۆ ر ڕۆشنایی ئه به ب له ئه  دیاره. نی ده گای مه  کۆمهکردنی شه  و گهنان

 نشین  ب خانه و ئه،  واو بووه ته ددار  ی خاه که دهسرووی  زیفه وه  که،  کردب وه ستی به ههکورد سیاسی 
کانی  دانکاریه  بازرگانی ئاوه نده ستنی گربه بهتی  رایه ڕوبه و به  ئیدارهمی رده ئستا سه  چوونکه،  بکرێ

  نرنه  کۆنسوی خۆیان ئهک دوای یه ک له  یهتا ووتان وه ئه، کانه  دیبلوماسیه ندیه یوه و په  کوردستان
 سروودی  دا بگونج بکرته  نویه م قۆناغه ڵ ئه گه  له  که سروودکی تر  هاتووه وه کاتی ئه  بۆیه، ولر هه
  ت بۆ دۆزه سه سۆزی دهد هیچ گومانی له، کی کوردستان کو هاو ووتیه  وه نده  به ڕنگه. ییمان وه ته نه
،  داب یه و پرۆژه  ئهر سه لن بیاریان له رانی گه  نونه مان که ر پارله گه تیش ئه تایبه به، ب همان ن واکه ڕه

کانا  کراسیه  دیمو ناه که بهب  ئه، ب تی هه رعیه شه  و بیاره رگرتنی ئه میکانیزمی وهی  وه بۆ ئهواتا 
ی  ڕگه  له،  بۆیو ئاواز دانان، که نووسینی سروودهبۆ  ه ئایا بۆی هو ئه که  م پرسیاره به،  ری کردب گوزه

ان شاعیر ی وه  بۆ ئه؟ناکرێ ک پشبکیهئیعالنی   وه یاندنه کانی تری ڕاگه ناه فیزون وکه له ڕادوو ته
 خۆیان بنووسن و پاشان بینن ناوی نا ڕائهخۆیا  لهی وانه ئه، موو کوردستان رانی هه وئاواز دانه

 ر سه  بیار لهتی زۆربایه یان به نگ وه کای دهت ی به وه بۆئه، ک یه می لیژنه رده  به کان بخرته مه رهه به
  ش که ره تی شاعیرو ئاواز دانه و خه،  بدرێ هز ترو جوانتره وانی تر به له تکستک و ئاوازک که

  پم وایه، شدار بووان بکرت موو به ی هه ست خۆشانه  پاش دهت همی دراو که ی یه یان پله که ئیشه که
  وه نگاوه م هه که  یه ب له ئه، توانین دیموکراسی بین ی کورد ئه  ئمه کهلمنین  وێ بیسه  بمانهر گه هئ
   له ها ساه یه  ده قیبک که یه کونک ئه یه  کون فه ک به وه نه،  مانه که  سرووده ین که ست پبکه ده

، س ئاگادارین نھا دووکه  ته  کهسروودک  به وه بگۆڕینه،  خشی کشاوه ی کوردا نه مهمعی ئ ی جه زاکیره
و ، م  ل نایه ی شکستھنان  نوقنه  ئستاوه ر له من هه،  وه و بایه هل و ئیلرک شاعیرک و ئاواز دانه
  نگیشه ڕهم  بهب ووتو رکه  زۆر سه نگه ڕه،  ش نیه زانهڕ و به  تواناو داهنانی ئه تۆزقاکیش گومانم له

  . بت یش ههو جوانترو تروتو رکه  بدرت سه سه  مونافه  به هر ڕگ گه ئه
و ناودارترو  ها شاعیری زۆر له یه ی نووسی ده و سرووده  ددار ئهی مه رده و سه ئه: الم ری که سه موخته

  . قیب بنووسن یره یانتوانی ئه ن نهسیا م که بوون به توانا تر هه به


